
 (1)تجربة 

 قياسات الكثافة
Density Measurements 

 هدف التجربة:

 تحديد كثافة سائل وتحديد كثافة جسم صلب 

 مقدمة:

   3kg/mأو  3g/cm  تعّرف الكثافة بأنها كتلة واحدة الحجم، وتقدر بـ 

 أي ال تتعلق قيمتها بكمية المادة. (intensive )الكثافة هي خاصة شدية 

تستخدم بعض الخواص الفيزيائية للمواد من أجل التعّرف على هوية المادة ونقاوتها مثل: الكثافة،  
 نقطة الغليان، درجة االنصهار، قرينة االنكسار ...الخ. وهذه الخواص مستقلة عن كمية المادة.

بالبساطة وسهولة إجرائها في المختبر، وبعد  تتميز عمليات تحديد الخواص الفيزيائية السابقة 
 تحديد هذه الثوابت يمكن مقارنتها مع الجداول القياسية والتعرف على هوية المادة.

 تعطى الكثافة بالعالقة: 
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يمكن تعيين كثافة مادة بالنسبة لمادة أخرى معلومة الكثافة، وتدعى بالكثافة النسبية وليس لها 
بطريقة اإلزاحة)غمر حسم صلب في سائل( باستخدام  واحدة. يمكن تعيين كثافة جسم صلب عن 

 العالقة:
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sd  وLd  ،كثافة الصلب والسائل على الترتيبsm   وLm  .كتلة الصلب والسائل على الترتيب 

 أنه يمكن تعيين كثافة الصلب إذا عرفت كثافة السائل والعكس صحيح.  (2)نالحظ من العالقة 

 كما يمكن تحديد الكثافة النسبية لمادة من خالل العالقة:
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 كتلة الحجم نفسه من الماء وهي بدون واحدة. 2mكتلة حجم معين  من المادة،  1mحيث  

، ما هي الكثافة النسبية لهذه المادة علمًا أن كثافة   cm 315.2وحجمها  12gكتلتها مثال: مادة 
 . 31g/cmالماء 

 الكثافة  xالحل:  كتلة الماء = الحجم  

   g 3x 1 g/cm 3= 15.2 cm 2m 15.2 =أي 

                    g/15 g = 0.79Rd 12=وبالتالي   

يمكن قياس كثافة سائل بشكل مباشر باستخدام مقياس الكثافة المباشر ويدعى هيدرومتر  
(Hydrometer)   

يمكن تحديد حجم مادة وخاصة السائلة عن طريق قياس الحجم مباشرة من خالل األوعية  
  الحجمية مثل البيكنومتر أو األسطوانة المدرجة. أما بالنسبة للمادة الصلبة فيمكن تحديد الحجم 
من خالل أبعاد الجسم الصلب إذا كان له شكاًل هندسيًا منتظمًا أو عن طريق اإلزاحة لسائل  

 .آخر



 

(c)                         (b)                           (a)             

 : األجهزة المستخدمة لتحديد الكثافة  (1)الشكل 

(a) -     هيدرومتر(b) –        بيكنومتر(c) – أسطوانة مدرجة 

 األدوات واألجهزة الالزمة: 

  ml 50أسطوانة مدرجة سعة  -
 بيكنومتر  -
 سوائل مختلفة: ماء مقطر، كحول، بنزن ....الخ  -
 مادة صلبة: برادة معدنية، رمل، كربونات كالسيوم ...الخ  -
 ميزان  -

 طريقة العمل: 

 تحديد كثافة سائل  1-

  1mزن البيكنومتر وهو فارغ )يجب أن يكون جافًا ونظيفا( وسجل الوزن   -

) يجب  2mامأل البيكنومتر بالسائل المراد تحديد كثافته )الماء مثاًل( ثم بعد وزنه سجل الوزن  -
 االنتباه إلى عدم وجود فقاعات في البيكنومتر ويجب أن يكون جافًا من الخارج(



 حيث حجم البيكنومتر معلومًا. (1)احسب كثافة السائل من العالقة 

 كرر الخطوات السابقة بالنسبة لسائل آخر  -

 باستخدام أسطوانة مدرجة خذ كميات وحجوم مختلفة من الماء وحدد الكثافة في كل حالة 

 ارسم خطًا بيانيًا لتغيرات الكتلة بتابعية الحجم، وناقش النتائج  -

 تحديد كثافة جسم صلب 2-

 يجب أن ال يتفاعل الجسم الصلب مع السائل، وأن ال ينحل فيه 

   mوليكن  زن كمية معينة من مادة صلبة )رمل جاف، برادة حديد، قطع زنك ...الخ( -
  1mزن دورق الكثافة )بيكنومتر( مع السائل ) الماء عادة( وليكن   -
ضع كمية الصلب الموزونة في البيكنومتر )تكون على شكل مسحوق عادة( ، سوف تخرج   -

  2mكمية من السائل وبعد التجفيف واالنتباه إلى عدم وجود فقاعات، يوزن من جديد  
   2m – )1=( m+ m3m  يكون وزن الحجم المزاح من السائل -
   3d= m/mاحسب الكثافة النسبية للصلب من العالقة   -
 يمكن تحديد كثافة الجسم الصلب بشكل مباشر باستخدام األسطوانة المدرجة  •

 mزن كمية من مادة صلبة ) رمل جاف، قطع زنك...الخ( وليكن  

ضع في األسطوانة كمية من الماء يحدد حجمها بدقة باستخدام قطارة ، ثم ضع المادة  
الصلبة في األسطوانة وسجل بدقة االزدياد في الحجم ويكون هو حجم المادة الصلبة. احسب 

 . (1)كثافة المادة الصلبة من العالقة 
 في نهاية التجربة أجب على األسئلة االتية:

 ؟خاصة فيزيائية مهمة للمواد لماذا تعد الكثافة   1-
 إذا وجد اختالف في قيمة الكثافة المحددة لمادة بطرائق مختلفة وّضح ذاك. 2-
   g/cm 37.29من القصدير ذي الكثافة   g 42احسب حجم    -3
  g/cm 311.34من الرصاص ذي الكثافة    mL 48احسب كتلة   -4

   g 34.25من حمض كلور الماء ذي الكتلة    mL 25احسب كثافة   5-


